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,,A természet, a globàlis ókológiai rendszerek pusztulàsàval vaiò
szembenézés, keresztény àllàspontból nézve nem mas, mini az ember és a
teremtett vilàg kapcsolatànak vizsgàlata,"
JàvorBenedek

A huszadik szàzad tórténete a Foldet és a fóldi életet veszélyeztetó kórnyezeti
vàltozàsok tórténete is. Mèra mar egyértelmùvé vàlt, hogy a
kórnyezetszennyezés, a savas esók, a fotokémiai szmog, a globàlis
felmelegedés (uveghàzhatàs), az ózonpajzs elvékonyodàsa (és kilyukadàsa a
Déli-sarkon), az ókológiai katasztrófàk stb., antropogén hatàsokra alakultak ki.
Az is nyilvànvalóvà vàlt napjainkra, hogy csak kózós ósszefogàssal
csókkenthetó (és remélhetóleg még ki is kuszóbólhetó) a Foldet és a fóldi
életet egyarànt veszélyeztetó ókológiai problémàk sokasàga. Ezt felismerve az
1972-es stockholmi ENSZ/ konferencia hatàsàra vàltak egyre intenzivebbé
azok a természettudomànyos kutatàsok, amelyek az ember és a bioszféra
kólcsònhatàsàt vizsgàljàk. Egyre tóbb nemzetkózi konferencia tuzte
napirendjére az ókológiai vàlsàg problémàjàt, nemzetkózi egyezmények làttak
napvilàgot, amelyek a helyzetelemzések mellett az emberiség a Fóld
védelmében vaiò kózós felelósségét is megfogalmaztàk. Ezeknek a
konferenciàknak, egyezményeknek a felhivàsaiban megfogalmazott
gondolatokat a kormànyok, civil szervezetek (zóld szervezetek) és a
kulónbózó egyhàzak is fokozatosan magukévà tették. Felismerve, hogy a
mùltban elkóvetett hibàkat a jelenben kell kikuszóbólnùnk, hogy élhetóbb és
boldogabb jóvónk legyen. Jelen tanulmànyunkban ennek a folyamatnak egy
róvid tórténeti àttekintésére vàllaikoztunk. Elsòsorban az egyhàzak cselekvesi
lehetóségeit, azon szervezeteiknek megalakulasat kóvetjQk nyomon, amelyek
az ókológiai vàlsàg megoldàsàval kapcsolatosan jóttek létre és vàllaltak
feladatokat. Természetesen nem tórekedhettunk teljes àttekintésre, de
próbàltuk kronológiailag és gondolatilag is nyomon kóvetni az eseményeket a
kibontakozàstól napjainkig.
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Az egyhàz òkológiai problérnàk felé fordulàsànak egyik megnyilvànulasa az
ENSZ 1972-es stockholmi konferenciàjàra kuldòtt pepai uzenetben
(Baràtsàgos Fòldet a jòvó nemzedéke szàmàra) mar megfogalmazódik,
melyben a papa hatàrozottan àllàst foglal a teremtés egészének jósàga,
természeti kórnyezetunkkel és a jòvó generàciókkal szembeni felelósségGnk,
valamint a szolidaritàs eszméje mellett. Hatàrozottan fogalmazza meg ebben
az Gzenetében, hogy az ember és kórnyezete elvàlaszthatatlanabb, mint
valaha. A természeti kórnyezet megòrzését szolgàló vilàgméretù
egydttmùkódés és felelòsségérzet egybeesik a napjaink embere aitai mélyen
àtérzett igényekkel. «Uralni a teremtést nem az elpusztitàsàt jelenti az emberi
faj szàmàra, hanem jobbìtàsàt, ...senki sem birtokolhatja tehàt a kòrnyezetet
abszolùt és ònzó módon."
Az 1982-ben Assisi Szent Ferenc szuletésének 800. évfordulójàn tartott
nemzetkòzi ókumenikus tanàcskozàs zàrónyilatkozatànak, a gubbiói
nyilatkozatnak (nTerra Mater" Nemzetkòzi Konferencia) a megfogalmazàsa,
nemcsak a keresztény egyhàzak képviseióinek kózòs allàsfoglalàsa. A gubbiói
nyilatkozat - annak ellenére, hogy nem hivatalos egyhàzi dokumentum -, jól
mutatja azokat az irànyokat, amelyekhez igazodva az egyhàzak a nyolcvanas
évektòi kezdve az emberiséget sùjtó kòrnyezeti problémàkhoz viszonyulnak. A
résztvevòk felhìvàsa az alàbbiakat tartalmazza: ,,...az emberiség és a Fòld,
egyetlen otthonunkjòvòje veszélyben forog, ...tùllépve a beletòròdésen és
fatalizmuson, a lehetséges és kivànatos alternativ jòvòkép kidolgozàsàn kell
munkàlkodnunk". Egyetlen egyhàz és egyetlen hivó ember sem engedheti
meg magànak, hogy ne tegyen meg minden erófeszitést a teremtett vilàgot
sùlytó kòrnyezeti vàlsàg lekuzdésére. Ez a gondolat a kòvetkezòképpen
fogalmazódik meg az uzenetben: n...valamennyi vallàs vezetói és minden
egyhàz hìvja fel a figyelmét a természet megszenteltségére és erkòlcsi
kótelességiinkre, hogy tiszteljék mind a természeti mind pedig az emberi
kOrnyezetet."
Az európai ókumenikus talàlkozók soràban kiemelkedò az 1989-ben,
Baselben megtartotttalàlkozó.1 Zàrónyilatkozatàban egyértelmuen
megfogalmazódik, hogy a keresztény egyhàzaknak felelòsséget kell vàllalniuk
az òkológiai vàlsàggal kapcsolatban. A baseli dokumentum fellenditette és
kiszélesltette az egyhàzak a természet megórzése irànti elkòtelezettségét,
amely kezd kiterjedni az òkológiai problérnàk megoldàsàban felvàllalandó
feladatokkal is. Munkacsoportok alakulnak, ezek kòzul az Egyhàzak
Vilàgtanàcsànak égisze alatt elsòk kòzt a Genfben megalakult
Kòrnyezetvédelmi Munkacsoport kezdi meg munkàjàt. Az Éghajlatvàltozàsi
Munkacsoport mar hatàrozottan sikra szàll az Éghajlatvàltozàsi
Keretegyezmény (1992) megvalósìtàsàért, felhivàsaiban surgeli a kormànyok
és a politikusok kòzti mielóbbi megegyezést az éghajlatvàltozàs elleni
kuzdelem érdekében.

A nyolcvanas évek vegetò! bontakozik ki a vilàgvallàsok egyQttmCikòdése a
természetért. Megalakult a „ Vallàsok a Természetért Szòvetség", amely a vilàg
vadvédelmi alap (WWF) indftvànyàra jótt létre, 1986-ban tartotta elsò
talàlkozójàt. A Vallàsok a Természetért Szòvetség elsòk kòzt kezdeményezte
és kfsérelte meg széles kòrben - a katoiikus, a keresztény és a zsidó
kòzòsségeken kivul a nagy keleti vallàsok képviselóit is beleértve òsszefogni, és kòzós àllàspontra hozni a vilàgvallàsok vezetòit.
II. Jànos Pài papa 1990. januàr 1-jén, a béke vilàgnapjàn kòzyétett uzenete a
gubbiói gondolatokat is tartalmazza.2 A pepai uzenetben megfogalmazódik,
hogy a teremtés Isten muve: Isten szép és harmonikus vilàgot teremtett. Az
ember megalkotàsàval a teremtò hasonmàsàra bizta a vilàgot, a Biblia
gondolatainak ùjabb értelmezése szerint azért helyezte ebbe a vilàgba, hogy
egyutt munkàlkodjon vele a teremtés isteni céljànak teljesitésében, vagyis
«gondoskodó kormànyzàsf bizott rà. A teremtés az emberiség kòzòs
òróksége, amely minden ember javàt egyarànt kell, hogy szolgàlja. A teremtett
vilàg nem az ember korlàtlan uralma ala tartozik. Az embert azért teremtette
az Ùr, hogy bòlcsességben és szeretettel uralkodjon a teremtett vilàgon. A
papa uzenetében azt is megfogalmazza, hogy napjainkban az ókológiai krizis
a Fòldòn mar olyan méreteket òltòtt, hogy megoldàsuk mindannyiunk
felelòsségévé vàlt: ,,noha bizonyos esetekben a kàrosodàsok mar
visszafordìthatatlanok, szàmos mas esetben még feltartóztathatóak lennének.
Ehhez azonban arra van szukség, hogy a teljes emberi kózòsség - egyének,
àllamok és nemzetkòzi szervezetek egyarànt - komolyan vegye a rà hàruló
felelósséget". A Fòldet és a fóldi életet veszélyeztetò ókológiai krizis
lekuzdésében a hivòkre megkulònbóztetett szerep hàrul, akiknél a teremtett
élet megóvàsa irànti elkòtelezettségùk Istenbe vetett hitukbòl szàrmazik. A
természet megórzése tehàt a vilàg teremtettségéból fakadó kótelessége a
hivò embereknek.
A rio! konferenciàra (UNICED, 1992) vaiò felkészQlésbe, és az ott
megfogalmazottak megvalósitàsàba mar az egyhàzi szervezetek is aktivan
bekapcsolódtak. A „ Vallàsok a Kòrnyezetért Egyuttmukòdés" a kòrnyezet és
fejlódés kòzti ellentmondàsokat elemzò e konferencia évében alakult meg.3
A Kiotói Egyezményt (1997) kòvetò évben 1998-ban az Európai Keresztény
Kòrnyezetvédelmi Hàlózatot 24 orszàg kòrnyezetvédelmi aktivistài hoztàk létre
ortodox, protestàns és katoiikus képviselòkkel.4
1995-ben òszentsége I. Bartholomaiosz konstantinàpolyi pàtriàrka A
kinyilatkoztatàs és a kOrnyezet e. szimpóziumot hlvott òssze, melyen szàmos
vallàs vezetòi, tudósok, kórnyezeti szakemberek vettek részt. A tanàcskozàs
végén elfogadtak egy akciótervet, amely Patmoszi javaslatok néven vàlt
ismertté.5 A katoiikus és az ortodox egyhàz vezetòi figyelemmel kfsérték
egymàs erófeszitéseit. Ez és az òkológiai kérdések globàlis felismerése
eredményezte, hogy 2002 jùniusàban II. Jànos Pài pepa és I. Bartholomaiosz
pàtriàrka kòzòs àllàsfoglalàst alakitott ki a kórnyezeti etikàról. Ez a velencei
nyilatkozatban nyert megfogalmazàst. Ez a nyilatkozat minden nem hivò és
hivò embert felhiv a kórnyezeti problémàkkal vaiò felelòs azonosulàsra és
cselekvésre. ,,Azon felismerésbòl kiindulva, hogy a vilàgot Isten teremtette,
meglàthatjuk azon objektiv erkòlcsi rendet, amely a kòrnyezethez fuzódò
erkòlcsi viszonyokat is meg kell, hogy hatàrozza. Erre tekintettel minden
kereszténynek és valamennyi hivònek kiernelkedó szerepe van az erkòlcsi
értékek kinyilvànìtàsàban és emberek kórnyezeti tudatossàgra vaiò
nevelésében, amelyekért ònmagunk, màsok és az egész teremtés elótt
felelòsek vagyunk."
A bevezetóben a 20. szàzad ókológiai problémàkkal, katasztrófàkkal terhelt
tórténetéròl irtunk. Az egyhàzak sohasem maradtak ki a tórténelemból,
igyekeztek lépést tartani a vàltozó vilàg mindig ùj kihìvàsaival. Részt próbàltak
vàllalni az emberiség nagy és jelentòs problémàinak megoldàsàban. Most az
emberiséget sùjtó legjelentòsebb problèma a Fòldet sùjtó kórnyezeti vàlsàg.
Az emberiség màr-màr élethalàlharcàt vivja az ónmaga aitai elpusztitott
kórnyezetében. Az ember teremtett vilàggal szembeni felelóssége az
egyhàzak tanitàsaiban egyértelmùen és megcàfolhatatlanul megfogalmazódik.
A teremtett vilàgnak belsó természeti értéke és rendje van, amelyet az
embernek tiszteletben kell tartania, és amelyról megfeledkezett az emberiség.
Kòzòs feladatunkról és a szukséges szemléletvàltàsról a gubbiói nyilatkozatból
idéztink: .....surgós vàltozàsoknak kell beàllnia az ember jelenlegi
kizsàkmànyoló és uralkodó hozzààllàsàban. Az a viselkedésmód, amely
napjainkig az ember és a természet viszonyàt éppen ùgy jellemezte, mint az
emberek egymàs kózti kapcsolatait, àt kell, hogy adja a helyét egy megóvó,
óvó, tiszteletteljes megkózelftésnek a teremtmények kòzòtti testvériség
érzésének,"
A teremtett vilàgért érzett felelòsség napjainkban minden hivò egyik
legfontosabb érzésévé kell, hogy vàljék. Erkòlcsi vàlaszùton is ali az
emberiség. Nem csak tudomànyos vagy politikai vitàról, pàrbeszédròl van szó
a kórnyezeti problémàk megoldàsakor. A kórnyezetunk védelmében hozott

egyezményekben megfogalmazottakat végre is kell hajtani. Az a kérdés, hogy
képesek vagyunk-e àtlépni sajàt korlàtainkat, fel tudunk-e nòni a kózós
feladatokhoz. Arra van szukség, hogy szfvunkkel és eszUnkkel egyszerre
làssunk, moràlis kihfvàs elòtt is àllunk. Az emberiség tòrténete azt igazolja,
hogy a hivò ember nem maradt sohasem magàra, mert a hite àtsegìti minden
problémàn és vàlsàgon.
Al Gore, koràbbi amerikai alelnók jelentés;ben ez olvasható: »...a problèma,
amivel szembesulunk nem csak riadalomra ad okot, de paradox módon
reményre is. A kinai nyelvben a »vàlsàg« szót két egymàs melletti jet fejezi ki.
Az elsó azt jelenti, hogy veszély, a màsodik azt, hogy lehetòség." Az ókológiai
vàlsàg, az emberiség szàmàra ,,veszélyt" jelent, de próbàljuk meg egyutt,
kózósen hivók és nem hivók a lehetóséget is megragadni. Martin Luther King
a kóvetkezóket mondta: „...azzai a ténnyel kell szembenézniink, hogy a
holnap ma van. A jelen heves surgetésével kerultùnk szembe. Feltàrul az élet
és a tórténelem rejtélye: a cselekvéssel el lehet késni." Ma mar tudjuk, a
cselekvéssel nem késhetùnk el! Hinnunk kell, hogy a napjainkban fenyegetó
kómyezeti vàlsàgot is meg tudjuk fékezni, és hitùnk jó irànyba tereli
mindennapos tevékenységiinket, amely lépésròl lépésre kózelebb vihet
bennunket az Ókológiai problémàk megoldàsàhoz.
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1 A Baseli talàlkozó mottója: A béke és az igazsàgossàg.
2 A pàpai uzenet cime: Békesség a teremtó Istennel, békesség az egész
teremtett vilàggal.
3 Egy protestàns szóvetség, az amerikai katolikus egyhàz egy egyesulete,
valamint a Szóvetség a Kórnyezetért, és a Zsidó Életért egyesulet
ósszefogàsàra jótt létre.
4 A Kiotóì Egyezmény kidolgozàsa az ENSZ Klfmavàltozàsi Konvenciójànak
keretében valósult meg. Feladata a globàlis felmelegedés elórelàtható
hatàsainak enyhftése. Az egyezmény 2005. febr. 16-àn lépett hatàlyba.
5 A szimpóziumra egy Isztambulból induló, Patmosz szigetét is érintó hajóùt
soràn kerillt sor. A kiadott dokumentum Patmoszi javalatok - A tettek hét
lépcsófoka cimet viselte.

